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كمال يطلب بياناً برؤية البلدية لتطوير املباركية
قدم العضو د.حسن كمال 
سواال يطلب فيه بيان رؤية 
البلدية بشأن تطوير منطقة 

املباركية.
وتضمن السؤال التالي:

تقع منطقة أسواق املباركية 
في وســط املنطقة التجارية 
بالعاصمــة  والتســويقية 
وتعتبر وجهة رئيسية للسياح 
وضيوف الكويت باإلضافة إلى 
املواطنني واملقيمني، وقد صرح 
املجلس البلدي مؤخرا باملوافقة 
على قيام البلدية باالستعانة 
باستشاريني عامليني لتطوير 
منطقة املباركية بدراسة شاملة 
لتصميم تنفيذي للمنطقة وقد 
وردتنا آراء مختلفة من قياديي 

البلدية تتعارض مع أعاله.
منكــم  يرجــى  وعليــه، 

تزويدنا بالتالي:
١ـ  هل قامت بلدية الكويت 
بعمل دراسات سابقة لتطوير 
منطقة املباركية بشكل خاص 
واملنطقة احمليطة بها بشكل 
عام خالل الســنوات العشــر 

املاضية )منذ ٢٠٠5 إلى اآلن(.
٢ ـ أين وصلت اإلجراءات 
اإلداريــة اخلاصــة مبوافقــة 
املجلس البلدي على دراســة 

تطوير منطقة املباركية؟
3 ـ ما رؤية البلدية:

منطقــة  لتطويــر  ـ  أ 
املباركية؟

املنطقــة  لتطويــر  ـ  ب 
التجارية في العاصمة )داخل 

نطاق الدائري األول(.
٤ـ  ما املشاريع التطويرية 
في خطة بلدية الكويت ملنطقة 
العاصمة للســنوات اخلمس 

القادمة؟
5 ـ بخصــوص مشــروع 
ســوق اخلضار والفواكه في 
املباركيــة الــذي مت توقيعه 

:BOT بنظام الـ
أ ـ هل لــدى البلدية رؤية 
أو تعديــل بعــض  لتغييــر 
استعماالت احملالت واألسواق؟

بـ  ماذا سوف يكون وضع 
سوق السمك وبسطاته؟ هل 
سوف يتم اإلبقاء عليه أم يتم 

تغيير استعماله؟

جـــ ـ هل البلديــة معنية 
بتطويــر ســوق اخلضــار 
والفواكه في املباركية؟ وكيف؟

د.حسن كمال

إزالة 1906 إعالنات مخالفة في »األحمدي«
كشفت التقرير االحصائي 
الــذي أعدتــه إدارة العالقات 
العامة في البلدية عن حتقيق 
فرع بلدية محافظة األحمدي 
العديد من اإلجنــازات خالل 
شهر ســبتمبر املاضي حيث 
بلغ عدد اإلعالنات التي متت 

إزالتها ١9٠٦ إعالنات.
وفي هذا السياق صرحت 
ادارة العالقات العامة بأن فريق 
الطوارئ التابع للمحافظة قام 
بتحرير ١٠٢ مخالفة وتوجيه 
عدد ١٠ إنــذارات وإزالة ١9٠٦ 
إعالنات مخالف من شــوارع 
وميادين احملافظة إلى جانب 
التعامل مع 3٠ شكوى من قبل 
املواطنني خالل الشهر املاضي. 
أن  اإلدارة  وأوضحــت 
قســم إزالة املخالفات التابع 
للمحافظة قد قام بغلق محلني 
مخالفني لقانون البلدية، وقد 
حــرر قســم االزالة عــدد 5١ 
محضر مخالفة اغذية ووجه 
عدد 3٦ تنبيــه لعدة محالت 

جتارية. 
وبينت العالقات العامة ان 
إدارة النظافة وإشغاالت الطرق 
التابعــة حملافظــة األحمدي 
قامت بوضع 7١٢ ملصقا على 
السيارات املهملة واملعروضة 
للبيــع بشــكل مخالف ورفع 
وحجز ١3٢ سيارة واإلفراج عن 
٤٤ سيارة، كما حررت اإلدارة 
89 محضر مخالفة ورفع عدد 

١٠٦9٤ درب مخلفات وانقاض 
بناء وقامــت بتجديد عدد ١٢ 
رخصة إشغاالت طرق مببلغ 

 38٢8
وأمــا فيما يخص مســلخ 
احملافظة أوضحت اإلدارة أن 
عدد املذبوحات قد بلغ 3١٠١٦ 
اشتملت على األغنام واألبقار 
واجلمــال والعجــول وقد مت 
إتالف عــدد 9٤ ذبيحة لعدم 
صالحيتها لالستهالك اآلدمي. 
مــن جانب آخر، باشــرت 
إدارة النظافة بوضع ملصقات 
إنذار على الســيارات املهملة 

في مواقــف روضة الصريف 
مبنطقــة جابر العلي، متهيدا 
لرفعها بعد انتهاء مدة اإلنذار، 
خاصة أن هذه السيارات مضى 

عليها مدة طويلة.
كمــا قامــت إدارة النظافة 
بتنظيــف شــاطئ البحر في 

منطقة املنقف.

وضع امللصقات التحذيرية على السيارات املهملة في منطقة جابر العلي

يبحثها في جلسته اليوم ويستأنف أعماله لدور االنعقاد األخير

الئحة جديدة لتنظيم عمل املجلس البلدي

تخصيص 3 قسائم جديدة في منطقة السفارات بالدعية

البلدي  يستأنف املجلس 
اعماله صباح اليوم برئاسة 
مهلهل اخلالد لبدء دور االنعقاد 
االخير بعــد انتهــاء العطلة 
الصيفية، حيث يتضمن جدول 
االعمــال كتاب االمــني العام 
للمجلس البلدي بشأن طلب 
إعداد الالئحة الداخلية لتنظيم 
اعمال املجلس، وكذلك االطالع 
على قرارات محضر اجتماع 
املجلس البلــدي رقم ١٢، ١3، 
١٤، وكتاب مدير عام البلدية 
بشــأن االقتــراح املقــدم من 
العضو احمد البغيلي بشأن 
زيادة نسبة البناء في السكن 
اخلــاص، والكتاب املقدم من 
العضو اسامة العتيبي بشأن 
سكن االئمة واملؤذنني التابعة 
لــوزارة االوقــاف والتي تقع 
في مناطق السكن اخلاص مت 
بناؤها بطريقة يتم بها تقسيم 
املبنى الى عدة شقق سكنية، 
والكتــاب املقــدم مــن عائلة 
احلمدان أ.د.جاسم محمد ناصر 
احلمدان بشأن طلب تسمية 
الشاطئ الواقع في القطعة ٢ 
من منطقة الفنطاس بشاطئ 
مقوع احلمدان، وكتاب مدير 
عام البلدية بشأن الكتاب املقدم 
من االعضاء م.علي املوســى 
ود.حسن كمال واحمد البغيلي 
بشأن تخصيص نصف ساعة 
من وقت اجللســة الرئيسية 
وذلــك  البلــدي  للمجلــس 
ملناقشة ظاهرة انهيار املباني 

أقــرت البلدية تخصيص 
ثالث قسائم مبساحة ١٠٠٠م٢ 
لكل قسيمة في منطقة السفارات 
فــي الدعية. وقــال مدير عام 
البلدية م.أحمد املنفوحي في 
كتابه الذي سيبحثه املجلس 

البلدي االثنني.
شرح موجز للموضوع:

٭ تقدمــت وزارة اخلارجيــة 
مبوجــب كتابهــا ١١/5/٢٠١٦ 
تخصيص ثالث قسائم مبساحة 
)١٠٠٠م٢( لــكل منهــا وأبعاد 
)٢5م×٤٠م( مبنطقــة الدعية 

مبنطقة السفارات.
٭ متت دراسة املوقع املقترح 
وهــو أرض أمالك دولة وذلك 
مبوجب  قرار املجلس البلدي 
رقــم )م ب/٦7/٦/٦3( املؤرخ 

في ١/3/١97٦.
٭ مت اقتراح توفير مســاحة 
)755.5م٢( تقريبــا وبأيعــاد 
)٦٦.١٠م×١١.٤3م( تقريبا وذلك 

لتكون مواقف للسيارات.

الرأي الفني:ال مانع تنظيميا 
مــن املوافقة على طلب وزارة 
اخلارجيــة تخصيــص ثالث 
قســائم مبســاحة )١٠٠٠م٢( 
وابعاد )٢5م×٤٠م( لكل منها 
بالدعيــة مبنطقة الســفارات 
وتخصيص مساحة )755.5م( 
تقريبا وبابعاد )٦٦.١٠م×١١.٤3م( 
لتكون مواقف للســيارات مع 
االلتزام باالشتراطات التالية:

٭ أخذ موافقة وزارات اخلدمات 
والتنسيق معها قبل التثبيت.
٭ التنســيق مع قسم الطرق 
لتصميــم مواقف للســيارات 
واملداخــل واملخارج واحلركة 
املروريــة واعتمادهــا قبــل 

التثبيت.
٭ في حالة ضرورة زحزحة 
املوقــع تفوض إدارة التنظيم 
العمراني بذلك بالتنسيق مع 

وزارات اخلدمات املعنية.
٭ التنسيق مع إدارة املخطط 
الهيكلي بشأن املوقع املخصص.

من جانب آخر، فقد وافقت 
البلدية على طلب تخصيص 
مســارات خطــوط هوائيــة 

مبحاذاة طريق الصبية.
وقــال املنفوحي في كتابه 
الذي سيبحثه املجلس البلدي 
االثنني. تطلب كل من الرئاسة 
العامة للحرس الوطني ووزارة 
الكهربــاء واملــاء تخصيــص 
مسارات خطوط هوائية جهد 
)١3٢ ك.ف( بعرض )5٠ مترا( 
مبحــاذاة تربــط بــني محطة 
 )A( التحويل الرئيسية كاظمة
ومحطة التحويل الرئيســية 
كاظمة )B( اجلاري تخصيصها.
واملسار املقترح كخطوط 
هوائية جهد )١3٢ ك.ف( بعرض 
)5٠م( يقــع مبحــاذاة طريق 
الصبية بالقرب من معســكر 

ضمن منطقة كاظمة.
تقدمــت الرئاســة العامة 
للحرس الوطنــي ٢٠١٦/3/١م 
املتضمــن طلبهــا اإليعاز ملن 

يلزم بشأن تخصيص األراضي 
ملسارات الشبكات الكهربائية 
لصالح وزارة الكهرباء واملاء  
في منطقــة كاظمــة مبحاذاة 
طريق الصبية لتغذية وإمداد 
وإيصــال التيــار الكهربائــي 

لتوسعة معسكر كاظمة.
متــت مخاطبتنــا من قبل 
وزارة الكهربــاء واملــاء فــي 
٢٠١٦/3/3١م املتضمن أنه جار 
عرض مسار خطوط هوائية 
جهد )١3٢ ك.ف( بعرض )5٠م( 
تربط بــني محطــة التحويل 
الرئيسية كاظمة )A( ومحطة 
 )B( التحويل الرئيسية كاظمة
اجلاري تخصيصها مبوجب 
كتابنا املعد للمجلس البلدي 

رقم 
)أ ت/طرق-١7٤8( بتاريخ 
٢٠١٦/٢/١٦م على اللجنة الفرعية 
للمرافــق واخلدمــات العامة 
باجتماعاتهــا رقــم )٢٠١٦/١١( 
بتاريــخ ٢٠١٦/3/٢9 املتضمن 

أنــه مت اكتمــال ردود اللجنة 
مبوافقتها املشروطة. لذلك ال 
مانع من املوافقة على طلب كل 
من الرئاســة العامة للحرس 
الوطني ووزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص مســارات خطوط 
هوائية جهد )١3٢ ك.ف( بعرض 
)5٠ متــرا( مبحــاذاة طريــق 
الصبيــة لتربط بــني محطة 
التحويــل الرئيســية كاظمة 
)A( ومحطة التحويل الرئيسي 
كاظمة )B( اجلاري دراستها من 
قبل املجلس البلدي حتى تتم 
تغذية توسعة معسكر كاظمة 

بالطاقة الكهربائية الالزمة.
االشتراطات اخلاصة:

١ ـ االلتــزام بــردود اللجنــة 
الفرعية للمرافــق واخلدمات 
العامة باجتماعها رقم )٢٠١٦/١١( 

بتاريخ ٢٠١٦/3/٢9م.
٢ - تفويض اإلدارة بزحزحة 
املســار في حال تعارضه مع 
أي خدمات بنية حتتية قائمة.

واملساجد، والكتاب املقدم من 
العضو عبداهلل الكندري بشأن 
العمــل على اســتحداث دوار 
مبنطقة كيفان، وآخر بشــأن 
العمل علــى تطبيق القانون 
١99٢/١٢5 بشأن حصر اسكان 
العزاب في املناطق السكنية 
فــي منطقــة خيطــان قطعة 
البلدية  5، وضــرورة قيــام 
باالجراءات القانونية، وكتاب 
مدير عام البلدية بشأن املادة 
القانــون 33/٢٠١٦  ٢٢ مــن 
بتكليف االمني العام للمجلس 
البلــدي بإخطــار املجلــس 
القانــون  البلــدي بســريان 
٢٠١٦/33 الــذي حدد مدة ١٠٠ 
يوم وحصــر املعامالت التي 
مت رفعها للمجلس البلدي من 
قبل اجلهــاز التنفيذي حتى 
تاريخه، وافادة اللجنة العليا 
للتخطيــط والتنســيق فــي 
االجتماع املقبل، وطلب وزارة 
اخلارجيــة تخصيص ثالث 
قســائم مع مواقف ســيارات 
تابعــة لهــا مبنطقــة الدعية 
بداخــل منطقــة الســفارات، 
وطلب الرئاسة العامة للحرس 
الوطني ووزارة الكهرباء واملاء 
تخصيص مســارات خطوط 
هوائية جهد ١3٢ ك.ڤ بعرض 
5٠ متــرا مبحــاذاة طريــق 
الصبيــة تربــط بــني محطة 
 A التحويل الرئيسية كاظمة
ومحطة التحويل الرئيســية 
كاظمة B اجلاري تخصيصها، 

والكتاب املقدم من االمني العام 
للمجلس البلدي بشأن الالئحة 
البلدي،  الداخلية للمجلــس 
واالقتــراح املقدم من العضو 
اسامة العتيبي بشأن استعمال 
الساحة اخللفية لقصر العدل 
مبنطقــة القبلة الــى مواقف 
سيارات متعددة االدوار وذلك 
خلدمة املنطقة، واالقتراحات 
املقدمة من العضو نايف السور 
بشأن عمل دوار مدينة جابر 
االحمد وآخر بشــأن تسمية 
شارع باسم املرحوم حمد علي 
املهندي، واالقتراحات املقدمة 
من العضو عبداهلل الكندري 
بشأن انشاء مواقف سيارات 
اضافية ملسجد مبارك عبداهلل 
اجلابر الصباح مبنطقة غرب 
مشرف قطعة 3 وآخر بشأن 
انشــاء مدخل ملنطقة قرطبة 
قطعة ٢ بجانب شارع دمشق، 
واالقتراح املشترك واملقدم من 
االعضــاء عبــداهلل الكندري 
ومحمد املعجل بشــأن ايجاد 
حلول مرورية ملعاجلة الزحمة 
املرورية وذلك بإلغاء االشارات 
في شارع خالد بن عبدالعزيز، 
واالقتراحات املقدمة من العضو 
يوسف الغريب شأن التنازل 
عن ارض غرب هدية لصالح 
الرعاية السكنية وآخر بشأن 
تخصيص قطعــة ارض يتم 
صرفها للجمعيات اخليرية في 
محافظة حولي، واالقتراحات 
املقدمة من العضو د.حســن 

كمال بشــأن حصر االراضي 
واملبانــي غير املســتغلة من 
قبــل وزارة التربيــة وآخــر 
بشــأن طرح اراض اسكانية 
مبساحات متفاوتة للتوزيع 
او البيع على اصحاب الطلبات 
االســكانية، واالقتراح املقدم 
من العضو اســامة العتيبي 
بشأن فصل جميع االجراءات 
معامــالت  لــكل  املطلوبــة 
العقــارات ذات االســتعمال 
)الســكن اخلاص( عن باقي 
لالســتعماالت  االجــراءات 
االخرى )استثماري ـ جتاري 
ـ صناعــي(، واالقتراح املقدم 
من مشعل اجلويسري بشأن 
تسمية شــارع باسم النائب 
السابق م.فالح مطلق الصواغ 
رحمه اهلل على احد الشوارع 
مبنطقة الفنطاس، واالقتراح 
املقدم من العضو مانع العجمي 
بشــأن تسمية شــارع باسم 
املرحــوم محمد فهــد اجلري 
وآخر بشــأن تســمية شارع 
باسم املرحوم م.طالل محمد 
اجلري، واالقتراح املقدم من 
العضــو فهد الصانع بشــأن 
تعديل قــرار املجلس البلدي 
م.ب٢/ف95/3/١99٤  رقــم 
بتاريــخ ١99٤/١٠/٢٤ بيــوت 
بهبهاني، واالقتراح املشترك 
واملقدم من االعضاء عبداهلل 
الكندري ود.حسن كمال بشأن 
وضع استراتيجية للبلدية مع 
وجود فريق ملراقبة تنفيذها.

مهلهل اخلالد

للحجز واال�ستف�سار: 565 /24759822 مبا�شر:99342803

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

قوالب 
تبييض

فقط بـ 29 د.ك

ابتسامة
هوليود

فقط بـ 550 د.ك

خصم 30% على باقي العالجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط

حتويل الساحة 
اخللفية في قصر 

العدل إلى مواقف 
متعددة األدوار


